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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  الفصل الدراسي األولالمراجعة النھائیة للعلوم 

   األولالسؤال 

  . یأتيعلل لما :1س 

  .التكاثر الجنسي مصدر لحدوث التغیر الوراثي _  1

  واكتساب الفرد صفات من فردین مختلفین _ لحدوث ظاھرة العبور اثناء االنقسام المیوزي 

  .یعتمد التكاثر الالجنسي علي االنقسام المیتوزي _  2

  حتي ال یحدث تغیر في التركیب الوراثي لالفراد الناتجة اثناء حدوث االنقسام المیتوزى 

  .العدسة المقعرة یستحیل الحصول علي صورة حقیقیة باستخدام _ 3

  ن الصورة المتكونة تنتج من تالقي امتدادات االشعة المنكسرة ال

  . واألقمارتكون غالف جوي لبعض الكواكب _ 4

  الن لھا قوة جاذبیة قویة تكفي لجذب الغازات حولھا

  .تعتبر العدسة المحدبة عدسة مجمعة _ 5

  الضوئیة المتوازیة الساقطة علیھا في بؤرة العدسة  األشعةتجمع  ألنھا

  .الكتلة والطول والزمن من الكمیات الفیزیائیة القیاسیة _ 6

  كمیات فیزیائیة یلزم لوصفھا معرفة مقدارھا فقط ألنھا

  .االنشطار الثنائي عبارة عن انقسام میتوزي _ 7

  تماما  األبويجدیدا مطابقا للفرد ا الي خلیتین لیصبح كال منھما فرد الن خلیة الكائن تنشطر

  .ال تتكون صورة لجسم موضوع عند بؤرة عدسة محدبة _ 8

  النافذة من العدسة  تخرج متوازیة الي ما النھایة األشعةالن 

  .تزداد سرعة الجسم المتحرك كلما قل الزمن المستغرق لقطع إزاحة معینة _ 9

   زاحةاإلالن السرعة تتناسب عكسیا مع الزمن عند ثبوت 

  .عداد السرعة في السیارات والطائرات  أھمیة_ 10

  حركة السیارات والطائرات  أثناءلمعرفة قیمة السرعة 

  . ة ھبینما االزاحھ كمیة متج, المسافة كمیة قیاسیة _ 11
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  الن المسافة كمیة یلزم لوصفھا معرفة مقدارھا فقط بینما االزاحھ كمیة یلزم لوصفھا معرفة مقدارھا واتجاھھا

  .تعتبر القوة من الكمیات الفیزیائیة المتجھة _ 12

  یلزم لوصفھا تحدید مقدارھا ووحدة قیاسھا واتجاھھا ألنھا

  .تعتبر حركة القطار من أمثلة الحركة في اتجاه واحد _ 13

  الحركة لھا نقطة بدایة ونقطة نھایة وتكون في مسار مستقیم أنواعمن ابسط  ألنھا

  .باستخدام عدسة مقعرة یتم تصحیح قصر النظر _ 14

  قبل دخولھا الي العین لكي تتجمع علي الشبكیة فتتكون صورة واضحة األشعةتفرق  ألنھا

  .للعدسة بؤرتان بینما المرآة الكریھ لھا بؤرة واحدة _ 15

  لھا سطح كرى واحد  سطحان كریان بینما المراه الكریھ الن العدسة لھا

  .األرض بدرب التبانة تسمي المجرة التابع لھا كوكب _ 16

  )المبعثر ( تجمع النجوم فیھا یشبھ التبن المنثور  ألنھا

  .تقاس المسافات في الكون بالسنة الضوئیة _ 17

  نظرا للتباعد الشاسع في الكون بین النجوم والمجرات 

  .حول الشمس  أفالكھابقاء الكواكب السیارة في _ 18

  دورانھا حول الشمس أثناءركة الكواكب بسبب قوة الجاذبیة للشمس التي تتحكم في ح

  تكتب كلمة اسعاف علي سیارة االسعاف مقلوبة _ 19

  حتي یراھا السائق امامھ معتدلة 

  .االتساع المستمر للفضاء الكوني _ 20

  الن الكون یتمدد باستمرار نتیجة لحركة المجرات المنتظمة 

  الن لھا مركز تكور واحد وقطب واحد  .واحد  أصليمحور  للمرآة الكریھ_ 21

  .النوع الواحد التي تتكاثر جنسیا  أفرادثبات عدد الكروموسومات في _ 22

  الندماج المشیج المذكر مع المشیج المؤنث والذي یحتوي كال منھما علي نصف عدد الكروموسومات 

  فیتكون الزیجوت الذي یحمل العدد الكامل 

  . األبويالالجنسي یكون مطابقا للفرد  النسل الناتج عن التكاثر_ 23

  االنقسام المیتوزي أثناء األبويالناتجة عنھ تحصل علي نسخھ كاملة من الصفات الوراثیة للفرد  األفرادالن 
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  .علي عكس االنقسام المیوزي  األطفالاالنقسام المیتوزي ھام  _24

التي یحتاج الیھا  األمشاجیؤدي الي النمو الذي یحتاج الیھ جسم الطفل بینما االنقسام المیوزي یؤدي الي تكوین  ألنھ

  البالغون فقط 

  . مودیا مرآة مستویة ینعكس علي نفسھالشعاع الضوئي الساقط ع_  25

  صفر= زاویة االنعكاس = الن زاویة السقوط 

  .تحقیقھا عملیا السرعة المنتظمة لسیارة ما یصعب _ 26

  الطریق  أحوالالن سرعة السیارة تتغیر بحسب 

  .ساكنة  كأنھاتبدو السیارة المتحركة بسرعة ما لمراقب متحرك بنفس سرعتھا وفي نفس اتجاھھا _ 27

  )صفر ( الن السرعة النسبیة تساوي الفرق بین سرعتیھما 

  .یعالج طول النظر باستخدام عدسة محدبة _ 28

  قبل دخولھا الي العین لكي تتجمع علي الشبكیة فتتكون صورة واضحة  األشعةتجمع  ألنھا

  .الطور االنفصالي في االنقسام المیتوزي  أثناءانكماش خیوط المغزل _ 29

  لتسحب معھا الكروماتیدات الي قطبي الخلیة فتتكون مجموعتان متماثلتان من الكروموسومات 

  .یتحرك بسرعة منتظمة  نأالجسم الذي یتحرك بعجلھ ال یمكن  _30

  الن العجلة ھي التغیر في السرعة 

  .یبدأ االنقسام الخلوي بالطور البیني _ 31

  تستعد فیھ الخلیة لعملیة االنقسام ومضاعفة المادة الوراثیة 

  .تستخدم المرایا المقعرة لتولید حرارة شدیدة _ 32

  )البؤرة ( في نقطة واحدة  األصليالساقطة متوازیة وموازیة للمحور  األشعةتجمع  ألنھا

  .توضع مرآة محدبة علي یسار سائق السیارة _ 33

  لتكوین صورة معتدلة مصغرة مما یساعد علي كشف الطریق خلفھ
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  السؤال الثاني   

  بما یناسبھا ؟ اآلتیةالعبارات  أكمل:  2س

  )میوزیا _ میتوزیا ( ........التناسلیة انقسامابینما تنقسم الخالیا ........ تنقسم الخالیا الجسدیة انقساما _ 1

  )الالجنسي (  .........یتكاثر فطر الخمیرة بالتبرعم الذي یعتبر من صور التكاثر _ 2

  )نجم البحر (  .........الكائنات التي تتكاثر بالتجدد أمثلةمن _ 3

  )الزیجوت (  ........عند اندماج المشیج المذكر مع المشیج المؤنث یتكون _ 4

  )االزاحة (  .المقطوعة في الثانیة الواحدة ....... السرعة المتجھة تمثل _ 5

  )القیاسیة والمتجھھ (  .........و ........ تصنف الكمیات الفیزیائیة الي نوعین ھما _ 6

  .لتدمرھا...... .في رصد الخالیا السرطانیة المصابة ویسلط علیھا اشعة ضوء .......تستخدم جزیئات من معدن _7

  )اللیزر  –الذھب (  

  )طول وقصر النظر (  .......و....... اإلبصارعیوب  أھممن _ 8 

  )مفرقة _ مجمعة ( للضوء .......للضوء والمرآة المحدبة ........ العدسة المحدبة _ 9

  )تقدیریة (  ........الصورة المتكونة بواسطة عدسة مقعرة دائما تكون _ 10

  )التلقیح واالخصاب ( ........و.......ھما  أساسیتینیعتمد التكاثر الجنسي علي عملیتین _ 11

  )التمھیدي المیوزي االول (  ..........من االنقسام ....... تحدث ظاھرة العبور في الطور _ 12

  ) 2ث/ م   -ث  / م (  ........بینما وحدة قیاس العجلة ........ وحدة قیاس السرعة _ 13

  ) المجرة (  .......تتحرك النجوم في دورات ثابتة حول مركز_ 14

  )الكروموسومات (  ......تتكون المادة الوراثیة في نواة الخلیة من عدد من _ 15

  )الخمیرة (  ......من صور التكاثر الالجنسي التبرعم في فطر _ 16

  )استواء (  .الخلیة........ علي خط  األولوائي تالكروموسومات في الطور االس أزواجتترتب _ 17

  )تشمبرلن ومولتن (  ...........مؤسس نظریة النجم العابر العالم _ 18

  )المسافة (  ....... =الزمن   xحاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك _ 19

  ) _ حبوب لقاح ( ......والمناسل المؤنثة ........ في النبات تسمي المناسل المذكرة _ 20

  )السرعة النسبیة (  ........تعرف سرعة الجسم المتحرك بالنسبة لمراقب ساكن او متحرك ب_ 21

  )البالس (  .........نظریة السدیم ھو أسسالعالم الذي _ 22

بویضات
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  )المسافھ والزمن (  ........و ....... لوصف الحركة نعتمد علي _ 23

  )موضع المراقب او سرعتھ ( . المراقب........ قیاس السرعة النسبیة یعتمد علي _ 24

  )مستقیم ( . األصلیمر بنقطھ ........ بخط ) زمن  –مسافة ( تمثل السرعة المنتظمة في العالقة البیانیة _ 25

  )یوازي (  .لمحور الزمن ....... بخط مستقیم ) زمن  –سرعة ( تمثل السرعة المنتظمة في العالقة البیانیة _ 26

  .......وفي منتصف المسافة بین وجھیھا تسمي  األصلينقطة في باطن العدسة تقع علي المحور _  27

  )المركز البصري للعدسة ( 

  )المسافھ والكتلھ ( .من الكمیات الفیزیائیة القیاسیة ......... , ......... یعتبر _ 28

  )التجدد (  . ھو قدرة بعض الحیوانات علي تعویض األجزاء المفقودة منھا..... _ 29

   ........تعرف الكمیة الفیزیائیة التي یكفي لوصفھا تحدید مقدارھا ووحدة قیاسھا واتجاھھا ب_ 30

  )الكمیة الفیزیائیة المتجھھ ( 

  )صفر ( ........بدا الجسم حركتھ من السكون فان سرعتھ االبتدائیة تساوي  إذا_ 31

  )السطح الخارجي ( .لكرة جوفاء...... المرآة المحدبة یكون سطحھا العاكس جزءا من _ 32

  )ضعف (  .بعدھا البؤري....... نصف قطر تكور المرآة المحدبة یساوي _ 33

  )الكون ( ........یطلق علي الفضاء الذي یحتوي علي جمیع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحیة اسم _ 34

  )السرعة المتجھھ (  ......في الثانیة الواحدة وھي متجھھ ھي  اإلزاحةمقدار _ 35

  )مجرة درب التبانة (  ........تسمي ب األرضالمجرة التي یتبعھا كوكب _ 36

  )ملیون  220( .سنة لتكون دورة واحدة حول مركز المجرة ....... تستغرق الشمس حوالي _ 37

  )الحقیقیة (  .بالھا علي حائل یمكن استق.......... الصورة _ 38

  ) ( ........تتضاعف المادة الوراثیة في الطور  _39

  )السنترومیر  –كروماتیدین ( .......متصلین عند ..... یتركب الكروموسوم من _ 40 

  )بروتین _  DNA(  ........و ....... یتركب الكروموسوم كیمیائیا من حمض نووي یسمي _ 41

_ الشبكة الكروماتینیة (  ....لتظھر علي شكل خیوط رفیعة مزدوجة تسمي ...... التطور التمھیدي تتفكك  أثناء_ 42

  )الكروموسومات 

  )البؤرة المركز البصري للعدسة (  .........و ......... البعد البؤري للعدسة المحدبة یساوي المسافة بین  _43

  )میتوزي ( .یؤدي الي نمو الكائنات الحیة ... ..یحدث بالخالیا الجسدیة انقسام _ 44 

البیني
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  )النھائي (  .......تتكون عند كل قطب من قطبي الخلیة غشاء نووي یحیط بالكروموسومات في الطور _ 45

  )الھیدروجین والھیلیوم (  ......و........الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر مالیین السنین ھما  _46

  )الجنسي (  .........مصدر التغیر الوراثي ھو التكاثر _ 47

  )المیوزي (  . األمشاجالي تكوین ....... یھدف االنقسام _ 48

  )االنشطار الثنائي   –االبواغ  –التجدد ( ....... , ...... , .. .....من صور التكاثر الالجنسي _ 49

  )المحور االصلي (  .......رھا یعبر عن المرآة ومركز تكو الذي یمر بقطب الخط المستقیم_ 50

  )مؤنث  –مذكر  –فردین (  .... واألخر.... ..من الكائنات الحیة احدھما ......حدث التكاثر الجنسي عن طریق ی_ 51

  )االنشطار الثنائي (  ........یتم التكاثر الالجنسي في البكتریا بواسطة _ 52

  )ضعف ( بعدھا البؤري ........ نصف قطر تكور المرآة المحدبة یساوي _ 53

  )الھیدروجین ( .......غازي الھیلیوم و ظیم تالحمت الجسیمات الذریة مكونھخالل دقائق من حدوث االنفجار الع_ 54

  )باالبواغ او الجراثیم ( ......یتم التكاثر الالجنسي في عفن الخبز بواسطة _ 55

  )بذور (  .......كاثر الخضري في بعض النباتات دون الحاجة الي یتم الت_ 56

  )الجنسي (  . األبوینمختلفة عن صفات  صفاتھتكون ...... النسل الناتج عن التكاثر _ 57

  )نصف (  .األصلیةعدد الكروموسومات في الخلیة ..... یحتوي المشیج علي عدد من الصبغیات تساوي _58

  ) محدبة (  .......صورة تقدیریة معتدلة مكبرة بواسطة مرآة یمكن الحصول علي _ 59

  )بالبؤرة ( ........لعدسة محدبة ینفذ مارا ب األصليالشعاع الضوئي الساقط موازیا للمحور _ 60

  )مفرقة _ مجمعة (  للضوء........ للضوء والمرآة المحدبة ........ العدسة المحدبة _ 61

النھائي (  .......وتختفي في الطور ...... قسام الخلیة في الطور تتكون خیوط  عند ان_ 62   )التمھیدي _ 

  ) 99(  .من الكتلة الكلیة للنظام الشمسي ........% من  أكثرتمثل الشمس _ 63

  )انعكاس الضوء (  ........ظاھرة ارتداد الضوء في نفس الوسط عندما یقابل سطحا عاكسا تسمي _ 64

  )مقعرة  –محدبة  –مستویھ (  ........, ........ ,  ...... المرایا  أنواعمن _ 65

  ........موازي لمحور ....... للحركة المنتظمة یمثلھا خط ) الزمن _ السرعة (العالقة البیانیة _ 66

  ) –مستقیم (  

  )منتظمة ( متساویة  نھعندما یقطع مسافات متساویة في أزم........ یتحرك الجسم بسرعة _ 67

  )مستقیما او منحنیا  ( .او كالھما معا ....... او ....... مسار الحركة قد یكون _ 68

الزمن

المغزل
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   السؤال الثالث

  صوب ما تحتة خط في العبارات االتیة  3س

  )درب التبانة (  .اندرومیداتقع المجموعة الشمسیة في مجرة _ 1

  )النظریة الحدیثة (  .العالم فرید ھویل نظریة النجم العابرمؤسس _ 2

  )السنترومیر (  .ھي نقطة اتصال كروماتیدین في كروموسوماالمشاج _  3

  )محدبة عدسة (  .مرآة محدبةیتم تصحیح طول النظر باستخدام _ 4

  )بالبؤرة (  .بمركز تكور المرآةالشعاع الضوئي الساقط موازیا للمحور االصلي لمرآة مقعرة ینعكس مارا _ 5

  )المیوزي (  .الي تكوین االمشاج المیتوزيقسام یھدف االن_ 6

                         ) بسرعة ( منتظمة بعجلة متحرك ة یقال انھمسافات متساویة في فترات زمنیة متساوی عندما یقطع الجسم_ 7

  )التمھیدي (  .الطور النھائيتختفي النویھ اثناء االنقسام المیتوزي في _   8

  )المسافة (  .القوةمن امثلة الكمیات الفیزیائیة القیاسیة _ 9

  )بالتبرعم (  .بالتجددیتكاثر فطر الخمیرة الجنسیا _ 10

  )المركز البصري (  .ھي نقطة في باطن العدسة یمر بھا المحور االصلي ةالبؤر_ 11

  ) 2(  .البعد البؤري×  2/1= تكور المرآة  نصف قطر_ 12

  )المستویة (  .تكون دائما صورة تقدیریة معتدلة مساویة للجسم  المراة المحدبة_ 13 

  ) 30(  60تكون زاویة انعكاسة  30مراة مستویھ بزاویة علي  اقطالشعاع الضوئي الس_ 14

  )باالنشطار الثنائي (  .في الكائنات الحیة وحیدة الخلیة  بالتجددیحدث التكاثر _ 15

  ) 8(  .كواكب تدور حولھا  وتسعةالنظام الشمسي یتكون من الشمس _16

  )السرعة (  .ث /ھي م االزاحةوحدة قیاس _ 17

  )السدیم (  . النجم العابرافترض العالم البالس نظریة _ 18

  .علي نفسةینعكس  قعرة بحیث یكون مارا بالبؤرة فانھالشعاع الضوئي الساقط علي المرآة الم_ 19

  )موازي للمحور االصلي (  

  )النجوم ( .التي تتباعد  الكواكبیمتلئ الكون بالعدید من _ 20

  )االنفصالي (  . الطور النھائيینقسم سنترومیر كل كروموسوم الي نصفین طولیا ویبتعد الكروماتیدان في  _21
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  )االستوائي ( . االنفصاليتنتظم الكروموسومات في منتصف الخلیة تقریبا في الطور _ 22

  )الحلزونیة (  لمجرة درب التبانة الدائریةتقع المجموعة الشمسیة في احدي األذرع  _23

  )العجلة ( . الكتلةمن امثلة الكمیات الفیزیائة المتجھة _ 24 

  )منتظمة (   متوسطةعندما یتحرك جسم بعجلة تساوي صفر فھذا یعني ان سرعة الجسم  _ 25

  )20(ثانیة /متر  200ثانیة فان سرعتھا تكون  25متر في  500اذا قطعت سیارة تسیر بسرعة منتظمة مسافة _26

  )باالنشطار الثنائي (  .ال جنسیا بالتبرعم  الیوجلیناتتكاثر _ 27

   السؤال الرابع

  قارن بین   4س 

  المستویة  والمرآة والمحدبة  المقعرة المرآة_ 1

  المستویة المرآة  المقعرة المرآة  المحدبة المرآة  وجھ المقارنة

        

  

  للمرآة وللعدسةالتقدیریة  البؤرة الحقیقیة والبؤرة_ 2

  

  رة التقدیریةالبؤ  رة الحقیقیة البؤ  وجھ المقارنة
      المرآة

      العدسة
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   واإلزاحةالمسافة _ 3

  

   واألمشاجالجسدیة  الخالیا_ 4

  

  

  عدد الكروموسومات في الخالیا الناتجة  –االنقسام المیتوزي واالنقسام المیوزي من حیث مكان حدوثة _ 5

  

  

  اإلزاحة  المسافة  وجھ المقارنة

      

   األمشاج  الخالیا الجسدیة   وجھ المقارنة

      

  االنقسام المیوزي  االنقسام  المیتوزى  وجھ المقارنة
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  التكاثر بالتبرعم والتكاثر بالتجدد_ 6

  

  مكان تكون الصورة  –قصر النظر وطول النظر من حیث المقصود بكل منھما _ 7

  

  نظریة السدیم ونظریة العابر من حیث اسم مؤسس النظریة _ 8

  

  

  التجدد  التبرعم  وجھ المقارنة

      

  قصر النظر  طول النظر  وجھ المقارنة

      

  النظریة الحدیثة  النجم العابر  السدیم  وجھ المقارنة

        مؤسس النظریة

        فروض النظریة
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  السرعة المنتظمة والسرعة غیر المنتظمة _ 9

  

  العجلة التزایدیة والعجلھ التناقصیة_ 10

  

   السؤال الخامس

   یأتياكتب المصطلح العلمي الدال علي كل عبارة مما  5س

  ) اإلزاحةمقدار ( طول اقصر خط مستقیم بین موضعین _ 1

  )الكمیة الفیزیائیة القیاسیة ( كمیات فیزیائیة یكفي لتعریفھا تعرفا تاما معرفة مقدارھا فقط _ 2

  )الكتاركت ( مرض یصیب عدسة العین فیجعلھا معتمھ _ 3

  )التجدد (ھا بالتكاثر نالمفقودة م األجزاءقدرة بعض الحیوانات علي تعویض _ 4

  )العبور ( عملیة یحدث فیھا تبادل قطع من الكروماتیدین الداخلیین في المجموعة الرباعیة_ 5

  ) اإلخصاب( عملیة یتم فیھا اندماج المشیج المذكر مع المشیج المؤنث لتكون الزیجوت _ 6

  )الحركة (  آخرع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضوع جسم تغیر موض_  7

  )السرعة المتجھھ ( المقطوعة خالل وحدة الزمن  اإلزاحة_ 8

  السرعة غیر المنتظمة  السرعة المنتظمة   وجھ المقارنة

      

  العجلة التناقصیة  العجلة التزایدیة   وجھ المقارنة
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  )السنترومیر( منطقة اتصال كروماتیدي الكروموسوم _ 9

  المسافة الزمن الكلي المستغرق في قطع ھذه المسافة الكلیة التي یقطعھا الجسم المتحرك مقسوما علي_ 10

  )السرعة المتوسطة ( 

  )السرعة غیر المنتظمة ( غیر متساویة  أزمنھھا الجسم مسافات متساویة في السرعة التي یقطع فی_ 11

  )الكروموسوم ( وبروتین  DNAیتركب كیمائیا من الحمض النووي _ 12

  )الضوء( ما ینتقل بسرعة ثابتة في الفراغ مھما اختلفت الظروف المحیطھ بھ _ 13

  )النظام الشمسي (الحلزونیة  أذرعتھاقع علي حافة مجرة درب التبانة في احدي ی_ 14

  )السرعة النسبیة ( سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب _ 15

  )العجلة ( مقدار التغیر في سرعة جسم في الثانیة الواحدة _ 16

  )المسافة ( نقطة نھایة الحركة الجسم المتحرك من نقطة بدایة الحركة الي  طول المسار الفعلي الذي یسلكھ_ 17

  ) اإلزاحة( البدایة الي نقطة النھایة ثابت من نقطة  المسافة المقطوعة في اتجاه_ 18

  ) األولقانون االنعكاس ( االنعكاس  زاویة=  زاویة السقوط_ 19

  )الشعاع الساقط( الشعاع الذي یسقط علي سطح عاكس _ 20

  الزاویة المحصورة بین الشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط علي السطح العاكس _ 21

  )زاویة االنعكاس( 

  ) قطب المرآة(  الكریھ للمرأةالنقطة التي تتوسط السطح العاكس _ 22

  )الثانوي المحور ( نقطة علي سطحھا خالف قطبھا  وأي المرآةالخط المستقیم الذي یمر بمركز تكور _ 23

  الضوئیة الساقطة علیھا األشعةفي الوسط وتعمل علي تفریق  ة ضوئیة سمیكة عند الطرفین ورقیقھقطع_ 24

  )العدسة المقعرة (  

  )المركز البصري ( في  منتصف المسافة بین وجھیھا  األصلينقطة في باطن العدسة تقع علي المحور _ 25

  ) األصليالمحور ( الخط الواصل بین مركزي تكور وجھي العدسة مارا بمركزھا البصري _ 26

  )قصر النظر ( والبعیدة مشوشة , القریبة بوضوح  األجسامرؤیة _ 27

  )الكروموسوم (الجزء المسئول عن عملیة االنقسام الخلوي في الخلیة _ 28

  )الكروموسوم ( یتركب من كروماتیدین متصلین عند السنترومیر _ 29

  )خیوط المغزل ( تمتد بین قطبي الخلیة في الطور التمھیدي  شبكة من الخیوط السیتوبالزمیھ_  30
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  )الطور البیني (  الخلیة لالنقسام بمضاعفة المادة الوراثیة الطور الذي تستعد فیھ_31

  )الطور االستوائي (االنقسام الخلوي  أثناءسط الخلیة الكروموسومات في و الطور الذي یترتب فیھ_ 32

  )جاذبیة الشمس ( دورانھا حول الشمس في مدارات محددة  أثناءالقوة التي تحكم حركة الكواكب _ 33

  )التكاثر الالجنسي (جدیدة لھا صفات وراثیة مطابقة لھ تماما  أفراد إلنتاج األبويعملیة یقوم بھا الفرد _ 34

  )الكون ( والكائنات الحیة  واألقمارالمجرات والنجوم والكواكب الفضاء الذي یحتوي جمیع _ 35

  تنتج من االنقسام الخلوي المیوزي وتحتوي علي نصف عدد الكروموسومات في الخلیةخالیا _36 

  )الخالیا التناسلیة (  

فرادا جدیدا یجمع في صفاتھ الوراثیة بین صفات كل  یة من كال األبوین ویعطي عند نموهیحتوي علي مادة وراث _37

  )الزیجوت( األبویینمن الفردین 

  )انقسام میتوزي ( انقسام خلوي یحدث في الخالیا الجسدیة وینتج عنھ نمو الكائن الحي _ 38

  ) DNA(الحمض النووي الذي یحمل المعلومات الوراثیة للكائن الحي عدید الخالیا _ 39

  )انقسام میوزى ( انقسام خلوي ینتج عنة تكوین الحیوانات المنویة والبویضات _ 40

  )التبرعم (   اإلسفنجاحد صور التكاثر الالجنسي ویحدث في فطر الخمیرة وحیوان _ 41

  )التكاثر الجنسي (  اآلباءعن  متباینة وراثیةلھا صفات  أفراد بإنتاجعملیة یقوم فیھا الكائن الحي _ 42

  )الضوئیة  السنة( السماویة  األجرامبین  األبعادوحدة تستخدم لقیاس _ 43

  )البؤرة ( مقعرة  لمرآة األصليالمتوازیة والساقطة موازیة للمحور  األشعةنقطة تجمع _ 44

  )العدسھ (  سطحان كریان وسط شفاف كاسر للضوء یحده_ 45

  )السدیم (المجموعة الشمسیة  كرة غازیة متوھجة تدور حول نفسھا تكونت منھا _ 46

  )الشیتا (  حیوان بري مفترس یعبر عن سرعتھ المتجھھ بتحدید اتجاه حركتھ_ 47

  )النظام الشمسي ( الشمس وثمانیة كواكب تدور حولھا _ 48

  )طول النظر ( حالة مرضیة تنشا نتیجة تكون الصورة خلف شبكیة العین  _49

  )التكاثر الخضري ( نباتیة عدا البذور  أعضاءتكاثر الجنسي یتم بواسطة _ 50

  ) كمیة فیزیائیة متجھھ (  كمیة فیزیائیة یلزم لوصفھا تحدید مقدارھا واتجاھھا_ 51

  )مراه مستویة ( تكون صورة معكوسة الوضع مساویة للجسم  مرآة_ 52

  )الشمس ( بوضوح األرضسكان كوكب  یشاھده أناكبر نجم یمكن _ 53
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   السؤال السادس  

  فیما یلي الخطأالعبارة  أمام) خطا ( العبارة الصحیحة و عالمة  أمام) صح  ( ضع عالمة  6س

  )      (                                               الزمن كمیة فیزیائیة  متجھھ              _ 1

  )     (                                                                 غیر متجھة   كمیة فیزیائیة اإلزاحة_ 2

   (     )                                          الطول كمیة فیزیائیة قیاسیة                                 _3

  )     (                                                                     كل عدسة لھا مركز تكور واحد_ 4

  )      (                   تتحكم قوة جذب الشمس في مدار الكواكب حولھا                                _5

6_ 

  )     (                                                        الحیوانیة باالنشطار الثنائي  األولیاتتتكاثر _ 7

   )      (كروموسوم  )  N(كروموسوم بینما تحتوي الخالیا الجسدیة علي ) 2N(علي  األمشاجتحتوي _ 8

  )      (                                                      یحدث االنقسام المیوزي في الخالیا الجسدیة _ 9

  )       (                            األولتحدث ظاھرة العبور في الطور النھائي من االنقسام المیوزي _10

  )    (                                                            األمشاجنتاج االنقسام المیوزي ھو تكون _ 11

  )      ( التكاثر الجنسي یحافظ علي التركیب الوراثي للكائنات الحیة                                    _ 12

  )       (تتكاثر االمیبا باالنشطار الثنائي                                                                    _ 13

                      ي في الخلیة ثم تنقسم النواة میوزیا الي نواتین ینشا البرعم في الخمیرة كبزور جانب_ 14

  )        (وتھاجر الثانیة الي البرعم                                             األمفي الخلیة  أحداھماتظل      

  )        (          في الطور االنفصالي تتراص الكروموسومات في منتصف الخلیة                   _ 15 

  )        (یتكاثر حیوان نجم البحر بالتجدد                                                                   _ 16

  (        )المادة الوراثیة في نواة الخلیة تتكون من عدد من الكروموسومات                              _ 17

  (       )كمیة قیاسیة                                                         واإلزاحةالمسافة كمیة متجھة _ 18

  (      )  تختفي النویة أثناء االنقسام المیتوزي في الطور النھائي                                            _ 19

  (      )         د                                                      یتكاثر فطر عفن الخبز الجنسیا بالتجد_ 20

   

√

√

√

√

√

√

√

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×  (       )       فھذا یعني ان سرعة الجسم متغیرة              , عندما یتحرك جسم بعجلة تساوي صفر 

×
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   السؤال السابع  

   األقواسالصحیحة مما بین  اإلجابةاختر : 7س

ث /م 2متحركا بسرعة متوسطة قدرھا  ائق لالنتقال من منزلة الي مدرستھدق10قدرة استغراق احد التالمیذ زمنا _ 1

  )كم  6.3_  كم  2.1_ م 84_ م 48(         ..........بین منزلة والمدرسة  ي مما یلي یساوي المسافةا

  ........العامالن اللذان یمكن بھما وصف حركة جسم ما ھما _ 2

  )والسرعة  اإلزاحة_ المساحة والزمن _  المسافة والزمن_ السرعة والزمن (        

  ......مفھوم الحركة لجسم یعني _ 3

  ) عجلتھ_  سرعتھ_  بتغیر الزمن تغیر موضعھ_ بتغیر الزمن  ھعثبات موض(         

  ث/م.......سرعتھا تساوي  إنساعة  فھذا یعني /كم 72كانت السرعة المنتظمة لسیارة  إذا_ 4

          )18  _ 20  _25  _40 (  

  ......الجسم یسیر  أنمتساویة ھذا یعني  أزمنةعندما یقطع جسم ما مسافات متساویة في  _5

  ) بعجلة تزایدیھ_بسرعة تزایدیة _ مةبعجلة منتظ_  بسرعة منتظمة(          

  )جمیع ما سبق _  2ث/م_ ث /كم_ ث /م(          .....وحدة قیاس العجلة _ 6

  .....عندما یتحرك جسم بعجلة تساوي صفرا فھذا یعني ان _  7

  ) سرعة الجسم منظمة_ عجلة الجسم تناقصیة  –عجلة الجسم تزایدیة _ سرعة الجسم متغیرة (        

  ......من أسباب مرض المیاه البیضاء _ 8

  ) جمیع ما سبق_ تأثیر العقاقیر _ الشیخوخة _ االستعداد الوراثي(        

النظریة التي تفسر نشأة المجموعة الشمسیة من تمدد جزء من الشمس نتیجة اقتراب نجم آخر منھا ثم انفجار _ 9

  .....ھذا الجزء لیشكل خطا غازیا كبیرا ھي 

  )النظریة الحدیثة _  نظریة النجم العابر_ یم نظریة االنفجار العظ_ نظریة السدیم (          

القطع  من ھذه فأيالشمس  السفن الغازیة باالستعانة بأشعة أشرعھرومان قطعة ضوئیة ضخمة لحرق استخدم ال_ 10

  )عدسة مقعرة _ متساویة  مرآة_  مراة مقعرة_ محدبة  مرآة(               ......تصلح لفعل ذلك 

  ......المتجھة  ةالفیزیائیمیات كمما یلي یعتبر من ال أي_ 11

  )القوة والزمن _ نصف القطر والمساحة _  والعجلة اإلزاحة_ الكتلة والقوة (              

  ......المستویة تكون دائما  المرآةصورة الجسم المتكونة خلف _ 12

  _معكوسة  ,مساویة , حقیقیة _  مقلوبة, مصغرة , حقیقیة _ معتدلة , مكبرة , تقدیریة (      
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  ) ةمعتدل,مساویة , تقدیریة 

ھ جسم الذي یوضع فی المرآةسم فان البعد عن قطب  10مقعرة یساوي  لمرآةالبعد البؤري  أنعلمت  إذا_ 13

  ) 20_  15_  10_ 5(        سم......ھو  للحصول علي صورة تقدیریة لھ

  ) أسفل _ أمام _  خلف  _علي ( الشبكیة        .... طول النظر یؤدي الي تجمیع األشعة _ 14

  )بالتجدد _  الجنسي_ الخضري _ بالتبرعم (      ....التكاثر الذي یعتبر مصدرا للتغیر الوراثي ھو التكاثر _15

الناتجة عن عملیة االنقسام االختزالي المیوزي بالنسبة لعدد  األمشاجنسبة عدد الكروموسومات الموجودة في _ 16

  ....الكروموسومات الموجودة في الخلیة الجسدیة للكائن الحي تمثل 

  )الثلث _  النصف_ الضعف _ الربع (       

  .....القطعة الضوئیة التي تكون صورة معكوسة مساویة للجسم ھي _ 17

  ) مستویة مرآة_  كریھ مرآة_ عدسة مقعرة _ عدسة محدبة (        

  ......الكمیات الفیزیائیة القیاسیة  أمثلةمن _ 18

  )الزمن والسرعة _ الكتلة والسرعة _  الزمن والكتلة_ الطول والعجلة (          

  )السرعة _ العجلة _  اإلزاحة_ المسافة (        ......ثابت تسمي اتجاهالمسافة التي یقطعھا الجسم في _ 19

  )الطول _ الزمن _ الكتلة _  اإلزاحة(      ........ألمتجھھالكمیات الفیزیائیة  أمثلةمن _ 20

  .....لتعین الطول والكتلة والزمن یلزم معرفة كل من _ 21

  ) واالتجاهالمقدار ووحدة القیاس _ ووحدة القیاس  االتجاه_  المقدار ووحدة القیاس_ المقدار واالتجاه (      

  سم ..... صورة علي بعد  سم تتكون لھ50محدبة بعدھا البؤري سم من عدسة 80إذا وضع جسم علي بعد _ 22

  )  50یساوي _  100یساوي _  100اكبر من ( من مركزھا البصري        

  عدایحدث التكاثر باالبواغ في جمیع الكائنات التالیة _ 23

  ) عیش الغراب _ عفن الخبز _  نجم البحر(       

  ) عیش الغراب _ عفن الخبز _ الخمیرة _  البكتیریا(        ......عندما یحدث التكاثر في  األبويیختفي الفرد _ 24

  .....المفقودة منھا یعرف  األجزاءقدرة بعض الحیوانات علي تعویض _ 25

  )التبرعم _  التجدد _التكاثر _ الحیویة (            

  ثانیة فان العجلة التي یتحرك بھا  0.5ث خالل /م 2.5عند تشغیل قارب ساكن وصلت سرعتھ  إلي _ 26

  )5 _ 2.0_ 10_ 25(                                          2ث/م..... القارب تساوي 

  ) البالس_ فرید ھویل _ مولتن _ تشمبرلین (               ......نظریة السدیم ھو  أسسالعالم الذي _ 27
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   األول..... تحدث ظاھرة العبور في الطور _  28

  ) النھائي _ االنفصالي _ االستوائي _  التمھیدي(           

  سم ...... صورة علي بعد  سم تتكون لھ20محدبة بعدھا البؤري سم من عدسة 25إذا وضع جسم علي بعد  _29

              )40  _100  _10  _15(  

  ....الخط المستقیم الواصل بین مركز تكور العدسة ومركزھا البصري یسمي _ 30

  ) نصف قطر التكور _ المحور الثانوي _  األصليالمحور _ البؤري  البعد(            

  .....تظھر خیوط المغزل عند انقسام الخلیة في الطور _ 31

  ) النھائي _ االنفصالي _ االستوائي _  التمھیدي(               

  عدد الكروموسومات في الخلیة األصلیة .... یساوي  عدد الصبغیات في المشیج_ 32

  )ضعف _  نصف_ ربع _ نفس (           

  ......یستخدم لتصحیح قصر النظر _ 33

  )مراة مقعرة _ مراة محدبة _  عدسة مقعرة_ عدسة محدبة (                 

  ...... تتكون الصورة الحقیقیة بواسطة _ 34

  ) جمیع ما سبق _  عدسة محدبة_ عدسة مقعرة _ مراة مستویة (           

  )  الخصیة_ العظام _ الجلد _ الكبد (            .....یحدث االنقسام المیوزي في خالیا _ 35

  ......متساویة في أزمنة مختلفة ھذا یعني أن الجسم یتحرك عندما یقطع جسم ما مسافات _ 36

  ) بعجلة تناقصیة _ بسرعة منتظمة _ بعجلة تزایدیة _  بسرعة غیر منتظمة  (       

  الخلیة لالنقسام بمضاعفة المادة الوراثیة  تستعد فیھ...... الطور _ 37

  )فصالي االن_ االستوائي _  البیني_ التمھیدي (                   

  .......في النباتات دون الحاجة الي یتم التكاثر الخضري  _38

  )البذور_ الجذور _ السیقان _  األوراق(               

  ) 2ثانیة/ متر _ ثانیة .متر _ ثانیة / متر_  متر  (            .......وحدة قیاسھا متجھھ وكمیة  اإلزاحة_39

سم صورة تقدیریة معتدلة مكبرة یجب وضع 50لكي تتكون لجسم موضوع أمام مرآة مقعرة نصف قطر تكورھا _ 40

  ) 12_ 35_ 25_  50( سم       .....الجسم علي بعد 
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  مسائل ھامة

  سم 2سم من عدسة مقعرة بعدھا البؤري 8وضع جسم علي بعد  -1

  التي تري بھا العین صورة الجسم  األشعةارسم شكال تخطیطي یوضح مسار 

  اذكر خواص الصورة المتكونة 

زوجا من الكروموسومات فما عدد  23 إنسانكان عدد الكروموسومات في خلیة بنكریاس  إذا -2

  الكروموسومات في الخالیا التالیة 

  بویضة مخصبة  _ 3حیوان منوي    _ 2خلیة جلدیة    _ 1        

  سم 3سم من عدسة محدبة بعدھا البؤري 6سم یقع علي مسافة  4جسم طولھ  -3

  النافذة منھا  األشعةالساقطة علي العدسة ومسار  األشعةارسم شكال تخطیطیا لمسار   

  اذكر خواص الصورة الناتجة محددا طول الصورة ونصف قطر تكور العدسة   

  سم  10سم من عدسة محدبة بعدھا البؤري  20وضع جسم علي بعد  -4

  عین بعد صورة الجسم عن العدسة واذكر خواصھا   

ثانیة                                             20ساعة خالل /كم  90تحركت سیارة سباق من السكون حتي وصلت سرعتھا الي   -5

  احسب العجلة التي تحركت بھا السیارة

  متر جنوبا 50ثانیة ثم  60خالل  متر شرقا 100ثانیة ثم  30متر شماال خالل 50قطع متسابق  -6

  ثانیة   احسب  40ثانیة ثم عاد لنقطة البدایة خالل 20خالل 

  الحادثة  اإلزاحةالسرعة المتوسطة للمتسابق                       

وضح بالرسم فقط كیفیة تكوین صورة لجسم موضوع علي بعد اقل من البعد البؤري لعدسة محدبة  -7

  المتكونة  ثم اذكر خواص الصورة

التي توضح تكوین صورة جسم عندما یكون في موضوع اكبر من ضعف البعد  األشعةارسم مسار  -8 

  البؤري في حالة استخدام  

   عدسة محدبة_2مقعرة                          مرآة_ 1            

  كانت الزاویة المحصورة بین الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس  إذا  -9

  احسب زاویة السقوط 120oمستویة تساوي  مرآةعلي 
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  كروموسوم  32كان عدد الكروموسومات في خالیا كبد احد الكائنات الحیة  إذا  - 10

       فكم یكون عدد الكروموسومات في الخالیا التناسلیة   

  ثانیة  5ساعة بعد /كم 18تحرك جسم من السكون فوصلت سرعتھ الي  - 11

  احسب العجلة التي یتحرك بھا الجسم  

  ثانیة  8س وعندما ضغط السائق علي الفرامل توقفت بعد /كم 72تتحرك سیارة بسرعة  - 12

  احسب مقدار العجلة التي تحركت بھا السیارة     

  ثواني  10ساعة خالل /كم90تحركت سیارة من السكون فوصلت سرعتھا الي  - 13

  احسب مقدار لعجلة التي تتحرك بھا السیارة

   كانت سرعة القطار فإذایتحرك قطاران علي شریطین متوازیین في اتجاھین متضادین  - 14

یالحظھا ركاب  كما األولساعة  احسب سرعة القطار /كم90ساعة وسرعة القطار لثاني /كم60 األول 

  القطار الثاني 

صورة علي حائل وكان طول الصورة مساو  ونت لھفتك كریھ مرآة مأماسم 20وضع جسم علي بعد  - 15

  لطول الجسم  

   للمرآةاحسب البعد البؤري _ 2     المرأةما نوع _  1                

  ثانیة  3متر في  120ثانیة ثم مسافة  2متر في  80جسم متحرك یقطع مسافة قدرھا  - 16

  فھل یتحرك ھذا الجسم بسرعة منتظمة ؟ ولماذا ؟     

  متر  3مستویة علي بعد  مرآة أماموقف شخص  - 17

  المرآةفي  صورتھاحسب المسافة بینة وبین   

  ثانیة  10س خالل /كم36من السكون ووصلت سرعة الي  حركتھجسم بدا  - 18

  احسب مقدار العجلة التي تحرك بھا الجسم مع ذكر نوعھا       

ث بینما تحركت دراجة من /م 25ث الي /م 20ثانیة ازدادت سرعة سیارة من  2.5في خالل  - 19

  ث / م5السكون ووصلت سرعتھا الي 

  تتحرك بعجلة اكبر  أیھما_ 2احسب مقدار لعجلة لكل من السیارة والدراجة        _ 1              
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ثانیة بعدھا ضغط  5متر في زمن قدرة  100سیارة بسرعة منتظمة لتقطع مسافة قدرھا  تحركھ - 20

  متر 20السائق علي الفرامل فاستغرقت ثانیتین حتي توقفت بعد 

   األوليما قیمة العجلة التي تحركت بھا السیارة خالل المائة متر _ 1   

  تحركت بھا السیارة خالل العشرون متر الثانیة  احسب العجلة التي -2   

  ما نوع العجلة التي تحركت بھا السیارة في الحالة الثانیة _ 3   

   ذلك أمكنمع كتابة البیانات كلما  یأتيوضح بالرسم كال مما 

  مقعرة وبؤرتھا  مرآةتكون صورة جسم موضوع بین مركز تكور _  1

  خطوات التكاثر الالجنسي باالنشطار الثنائي في البكتیریاوضح بالرسم مع كتاب البیانات  _2

  الطور االستوائي في االنقسام المیتوزي _ 3 

   األولالطور االنفصالي في االنقسام المیوزي _ 4

  ظاھرة العبور في نھایة الطور التمھیدي األول في االنقسام المیوزي األول_ 5

   واحدة لكل من أھمیةاذكر    

  التلسكوب الفضائي _ 2المتك في النباتات الزھریة        _ 1

  االنقسام المیوزى _ 4االنقسام المیتوزي                   _ 3

   ماذا یحدث عندما 

  یكون قطر كرة العین اكبر من الوضع الطبیعي  -1

  یسقط شعاع ضوئي علي عدسة مارا بمركزھا البصري _  2

  الوسطي  القرصوكان یحتوي علي جزء من  اذرعھیفقد حیوان نجم البحر احدي  -3

  لم تحدث ظاھر العبور  -4

  انعدمت الجاذبیة بین الشمس والكواكب _ 5

  مرور شعاع ضوئي خالل المركز البصري للعدسة _ 6

  تبعا لنظریة البالس  حرارتھفقد السدیم _  7

   األصليمقعرة موازیا لمحورھا  مرآةسقط شعاع ضوئي علي سطح _ 8
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